
STYRETS MELDING 2020 

 

2020 har vært et krevende år. Covid-19 har preget hverdagen både hjemme og på fotballbanen, men 

klubben har på ingen måte stått stille. Vi har mange gode resultater og gode opplevelser gjennom 

sesongen på tross av pandemien som har herjet. A-laget for herrer kjempet en intens kamp om 

fornyet plass på eliteseriekvaliken til siste minutt i siste serierunde. Vi har fått både seriemestere, 

kretsmestere og cupmestere i aldersbestemte klasser, og antallet deltakere i klubben har holdt seg 

stabilt igjennom hele året. Damelaget har dessverre hatt en sesong uten kamp, og neste uten 

trening, men det er jobbet godt og strukturert mot å sette en god kultur for utvikling og prestasjon 

inn mot neste sesong og årene som kommer.  

Det sies at kriser kan få frem det beste i oss. Ved den plutselige nedstengningen av all vår aktivitet 

viste det seg at akkurat det var den egenskapen som ble materialisert i klubben. 

Styret i klubben er umåtelig imponert hvordan trenere, lagledere, foreldregrupper kastet seg rundt 

for å ta vare på spillere og aktiviteter innenfor nye og begrensede rammer. Vi er takknemlig ovenfor 

sponsorer og støttespillere som tidlig gav oss trygghet for økonomi og likviditet, og overveldet over 

en ekstraordinær gave fra FERD og ekstra støttetiltak fra OBOS. Økonomisk sett kommer vi således 

godt ut av dette året også, og kan investere i ytterligere utvikling av klubben fremover. 

Vi har en god stab i klubben som sammen med styret holder retning på arbeidet i klubben, men det 

er ikke tvil om at uten de over 350 frivillige som bruker mye av sin fritid i klubben hadde vi ikke vært i 

nærheten av å kunne tilby så mye aktivitet som vi gjør i dag. En stor takk og applaus til hver og en av 

dere for den fantastiske innsats dere gjør. Dere betyr mye og mer enn noen gang for mange flere enn 

dere tror! 

Styret har i 2020 bestått av; 

Per Øyvind Olsen, styreleder 

Arne Reidar Holtvedt, nestleder 

Are Christian Tørring, styremedlem 

Kjersti Løken Stavrum, styremedlem 

Hanne Borgersen, styremedlem 

Roar Strand, styremedlem 

Henrik Hartberg, styremedlem 

Camilla Gustavsen, varamedlem 

Ansatte; 

Thor-Erik Stenberg, Daglig leder 

Ole Magnus Skisland, Ass daglig leder 

Johan Valen-Sendstad, Verdi- og unggutt  

Gro Majormoen, Ungdomsfotball jenter 

Carl Erik Torp, Utviklingssjef 

Jørgen Isnes, A-lag herrer 

Ann Christin Rossholt, Økonomimedarbeider 

Terje Andersen, Driftsansvarlig 

 

 

Erik Jonvik, Leder akademiet 

Marius Jacobsen, Sportslig ansv. akademiet 

Jon Morten Mosand, Akademiet 

Simen Føyen, Damer, ungjente og akademiet 

Svein Rovelstad, Drift 

Halvor Byfuglien, Media og kommunikasjon 

Daniel Fredheim Holm, A-lag og idretssek. 

Marianne Sundsvalen, Akademiet 

Frederick Eliassen, Akademiet



SPORTSLIG 

Årets sesong har på tross av koronaen gitt oss mange gode opplevelser både på og utenfor banen. 

Ikke mulig å yte rettferdighet til å alle i en slik rapport, men blant annet ønsker vi å nevne; 

 

• En hederlig 8. plass i OBOS-ligaen 

 

Nok en god sesong gjennomført av våre beste menn. En utfordrende oppfølger sesong etter 

kun et år i OBOS-ligaen, men laget viste at de er kommet for å bli. En forsinket og 

komprimert sesong har gitt oss både oppturer og nedturer, men borteseieren mot Ranheim i 

august, og 6-0 seieren over Øygarden hjemme på KFUM Arena er to av de virkelig store 

kampene i sesongen som gikk. At vi var med i kampen om kvalikplass helt til siste spilleminutt 

mot Raufoss i siste serierunde, viser også at vi har noe å gjøre i OBOS-ligaen. 

 

En amputert sesong rent publikumsmessig, men vi opplever at lysten til å komme på kamp 

absolutt har vært til stede, og håper at sesongen 2021, vil gi oss muligheter til å se flere av 

dere på kamp. 

 

Tusen takk til alle som har bidratt for A-laget i 2020, og vi tror på fler minnerike øyeblikk i 

sesongen 2021. 

 

 

• A-laget - damer 

 

Dette er gruppa i klubben som uten tvil har lidd mest under den pågående pandemien. Etter 

en god 2019-sesong var premissene satt for sesongen 2020, men den gang ei. Laget har ikke 

fått gjennomført en obligatorisk kamp gjennom sesongen. På tross av dette er motivasjonen 

og stemninga i gruppa bedre enn noen gang. Simen har lagt ned en enorm innsats for å 

engasjere, motivere og hold jentene i form gjennom året, og et bra grunnlag er lagt for 

kommende sesonger. Et godt samarbeid er også innledet med J17/J19, slik at avstanden med 

å ta steget opp i seniorfotballen er vesentlig lavere. Vi heier på damene våre, og gleder oss til 

å følge laget neste år. 

 

 

 

• Kåffa.info 

 

En ny tid i klubben ble satt ved etableringen av kåffa.info – klubbportalen. Carl Erik og Halvor 

med flere har lagt ned en enorm mengde arbeid for at dette verktøyet skal kunne benyttes 

på beste måte for hele klubben. Innholdet er blitt spesifisert ned på hvert årskull, med 

øvelser, aktivitetsmål, spesielle alderstrekk og masse mer nyttig informasjon, både for drift 

av klubb og lag. På kort tid ser vi en stadig større bruk av sidene, og dette resulterer i enda 

bedre kvalitet i det som utøves på feltet og i admin gruppene. I år har det også vært brukt 

mye tid fra det sportslige apparatet på å oppdatere både informasjon og øvelser til det beste 

for klubbens medlemmer. Vi håper og tror at dette har stor nytteverdi for alle trenere og 

ledere i klubben, og det blir spennende å følge resultatene av bruken i tiden som kommer. 

 



• Oppfølgingsmodellen 

 

Oppfølgingsmodellen som ble innført i 2019, har virkelig fått effekt i 2020. Behovet for tett 

kontakt og oppfølging av respektive lag og grupper i klubben har i aller høyeste grad vært 

der. De sportslig ansvarlige har skaffet seg god oversikt over sine årskull, og i større grad enn 

tidligere klart å adressere utfordringer som har vært til stede. Hovedhensikten med modellen 

er å komme tettere på lagene og aktiviteten, og bistå og hjelpe årskullene med planlegging 

og innhold. Dette har vært viktig i 2020. Overføringsverdi mellom årganger, tettere 

relasjoner og delingskultur, har gjort at flere årganger har fått tatt del av gode ideer, 

aktiviteter og coronaøvelser i løpet av sesongen. 

 

Erik Jonvik har minifotballansvaret (5-7 år), Simen Føyen er barnefotballansvarlig jenter (8-12 

år), Johan Valen-Sendstad er barnefotballansvarlig gutter (8-12 år), Gro Majormoen er 

ungdomsutvikler jenter (13-19 år) og Carl Erik Torp er ungdomsutvikler gutter (13-19 år).  

 

Vi gleder oss til fortsettelsen, og ser allerede nå konturene av store, godt strukturerte og 

organiserte årganger, som vil ta nye store steg de kommende årene. 

 

• Sesongen 2020 i tall 

 

I sesongen 2020 har vi hatt følgende spillere i aktivitet: 

- 773 barnespillere - 252 jenter (33%) og 521 gutter (67%) 

- 416 ungdomsspillere - 152 jenter (37%) og 264 gutter (63%) 

- 109 seniorspillere - 27 jenter (25%) og 82 gutter (75%) 

dette har utgjort: 

- 64 barnelag 

- 34 ungdomslag 

- 8 seniorlag – hvorav kun et av dem har spilt i sesongen 2020 

 

Lagene våre har oppnådd gode resultater i seriespill gjennom sesongen. Det er veldig 

hyggelig å se at også de som ikke stiller i øverste divisjon i årgangene gjør det bra i sine 

avdelinger. Det viser at det er god aktivitet og også kvalitet i hele bredden av aktiviteten vår.  

 

I tillegg til de aktive har vi en stor hærskare av frivillige og støttemedlemmer. Mange av disse 

legger ned utallige timer hver uke til det beste for barn og unge. Totalt har disse utgjort 376 

stykker som står registrert som medlemmer i klubben. 

 

Dette gir totalt 1669 medlemmer. 

 

AKADEMIET 

• Driften av akademiet er bra, men det er opplevd en liten nedgang i antall deltakere i 2020. 

Korona har satt sitt preg på gjennomføringen, og utfordringer knyttet til smittevern har 

påvirket gjennomføringen i stor grad. Da er det hyggelig å se at akademistaben iverer etter å 

legge til rette og møte de utfordringer som kommer. Vi har fremdeles mer enn 340 brukere 

hver uke. Akademiets betydning for totaldriften vår er stor. Det gir mulighet for 



arbeidsplasser for mange av våre unge, det gir mulighet til tilleggsinntekt for våre 

seniorspillere, og det gir god sportslig og sosial aktivitet for spillerne i klubben.  

 

Etter syv års drift begynner man nå å se resultater på spillerne som konkurrerer i seriespill. Vi 

ser også effekten på antall spillere i klubben som til stadighet øker – dette er gøy! 

 

Akademiet driftes med stort fokus på at den enkelte deltager skal ha det bra, med trivsel og 

trygghet kommer også utvikling på det nivået den enkelte er. En undersøkelse i høst ga 

tydelig uttrykk for at tilbudet akademiet gir verdsettes av brukerne.  

Akademiet ledes av Erik Jonvik. 

 

FOTBALLSKOLER 

• KFUM-kameratene arrangerte 4 fotballskoler i 2020, alle i løpet av sommermånedene. På 

tross av strenge restriksjoner knyttet til smittevern, ble det gjennomført fotballskoler med 

opp til 200 deltakere i løpet av en uke. Lederne og trenerne var sammensatt av yngre og 

eldre jenter og gutter fra egne rekker. 

 

Det arbeides mye med innhold både sosialt og sportslig, og vi har høy deltakelse på 

fotballskolene. I løpet av 2020 var det til sammen over 550 stk. som deltok på fotballskoler i 

regi av Kåffa. Det er ikke verst i et år hvor det meste har vært nedstengt! 

 

FRIVILLIGHET 

• Selve bærebjelken i klubbens aktivitet er alle frivillige som bidrar på og utenfor banen. Totalt 

er det over 300 personer som har levert politiattest i klubben, i tillegg kommer alle de unge 

som jobber på akademiet. Totalt er vi nok rundt 400 personer som bidrar til å skape god 

aktivitet for alle aldre. Vi retter stor takk til alle som stiller opp og bidrar.  

 

LEDER OG TRENERUTVIKLING 

• Leder og trenerutvikling er et satsingsområde i klubben. Det arbeides med ledertrening og 

skolering for ungdommene i klubben og for foreldrene. Et år det har vært vanskelig å møtes i 

har vi likevel fått til noen treff i coronaregi. Totalt har over 50 personer deltatt på kurs i regi 

landslagsskolen i løpet av året fordelt på kursene, barnefotballkveld, grasrottrener, UEFA B, 

Keeper A og UEFA pro.  

 

I 2019 startet vi Lederskolen i Kåffa. Med Jon Morten Mosand bak rattet, gjennomførte 35 

gutter og jenter flere samling med forskjellig tematikk, hvor blant annet eksterne 

foredragsholdere, praksis på barnefotball og Lundeleir har vært en del av innholdet, har man 

lagt grunnsteinene for fantastiske Kåffa-ledere i fremtiden.  

 

I tillegg har vi gjennomført to dommerkurs i 2020, hvor mer enn 70 stk, både jenter og 

gutter, fikk innføring i utgangspunktet for fotballspillet, og reglene for gjennomføring. Dette 

ble ledet av dommeransvarlig Trygve Lie. 

 

 



VERDIARBEID 

• Young Yes og YesUng 

Young Yes og YesUng arbeides det med kontinuerlig. Vi har i 2020 ikke fått gjennomført 

samlinger etter 13.mars, og dette håper vi at ikke skal bli tilfellet i 2021. Det er et svært 

populært tiltak og arbeidet ledes av Johan Valen-Sendstad med flere.  

 

• Sawubona 

Verditema for 2020 ble overskygget av andre prioriteringer i løpet av året, styret i fellesskap 

med administrasjonen bestemte seg da for å kjøre i gang tematikken for 2021 i god tid før 

nyttår. «Sawubona» er swahili, og betyr jeg ser deg. Vi tror at dette er viktigere enn noen 

gang etter det året vi har lagt bak oss. 

 

I løpet av 2021 vil temaet «Sawubona» oppleves på flere arenaer i klubben, både Lundeleir, i 

lagene, på banen, i pausen og i hallen! 

 

• Lunde 

 

Bruken av Lunde leirsted er bedre enn noen gang. Selv om det så mørkt ut på vårparten i 

2020, klarte leirkomiteen, med flere, å stable på beina tre velfungerende og suksessfulle 

leirer i løpet av sommeren midt i en pandemi. Mer enn 220 barn og unge fikk ta del av 

Lundeleir sommeren 2020. Det er vi glad for. Aldri har Lunde leirsted hatt så rene toaletter, 

vasker og dørhåndtak som i 2020. Her skal det rettes en stor takk til ungdommer, frivillige og 

foreldre som har lagt ned et enormt antall timer til rengjøring for at barna våre skulle få ta 

del av alle disse viktige kulturbyggerne i klubben.   

 

Man ser totalt på leirene på Lunde, og hvordan disse kan utvikles i tiden som kommer. 

 

FORMIDDAGSTREFF 

• Formiddagstreffet som har vært en tradisjon i mange år, og som ledes av Sverre Kragset, har 

dessverre ikke kunne gjennomføres i 2020 på grunn av korona. Vi håper på mange nye 

muligheter i 2021!  

 

 

Per Øyvind Olsen (leder)     Arne Reidar Holtvedt (nestleder) 

 

Kjersti Løken Stavrum      Are Christian Tørring 

 

Hanne Borgersen      Henrik Hartberg 

 

Roar Strand       Camilla Gustavsen (vara) 

 


